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              Piąta Niedziela Wielkanocna 

 
                                                              Liturgia Słowa 
 

Pierwsze czytanie: Dz 9, 26-31 (Gorliwość nawróconego Szawła) 

Psalm responsoryjny: Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 26a) (Będę Cię 

chwalił w wielkim zgromadzeniu) 

Drugie czytanie: 1 J 3, 18-24 (Miłujmy czynem i prawdą) 

 Ewangelia: J 15, 1-8  (Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity) 

3 maja - uroczystość NMP Królowej Polski 

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzić będzie uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych 
wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 
r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki 
Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została 
ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości 
po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 
1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. W 
czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, 
przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król Jan Kazimierz 
złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć 
Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta 
jako Królowej Korony Polskiej.  
W 300. rocznicę królewskich ślubów, 
nową ich wersję opracował 
przebywający wówczas w miejscu internowania 
Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. 
Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu 
Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej 
Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r. w 
uroczystość Matki Boskiej 
Częstochowskiej w obecności miliona 
wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. 
tam właśnie odbyły się centralne uroczystości 
milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce 
Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.  
 
Cudowny obraz to ikona bizantyjska namalowana podobno przez św. 
Łukasza Ewangelistę, temperą na desce lipowej o wymiarach ok. 122cm 
i 82cm. Według Jana Długosza, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
dotarł w 1270 roku z Konstantynopola przez Kijów do Lwowa, skąd 
książę opolski Władysław zabrał go do Polski i przekazał mnichom na 
Jasnej Górze. Za datę podarowania obrazu Paulinom przyjmuje 
się 31.VIII.1384 roku, Za datę uszkodzenia obrazu przyjmuje się 
16.IV.1430 roku./KAI, KD/ 
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorek i  czwartek 
kancelaria nieczynna 

 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w 
Czachówku: 8.30 

* w kościele: 10.00, 
12.00, 13.15 

Dni powszednie 
18.00 

W czwartki o godz. 7.30 
 

Nabożeństwa 
stałe: 

*Godzinki o NP NMP – 
I sobota miesiąca o 7.10 
*Nowenna do MBNP  - 

środa o 17.30 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota 
miesiąca o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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Święto Józefa Robotnika 
 

Imię Józef znaczy 

"Bóg przydał". 

Św. Józef był 

mężem Maryi i 

cieślą. 1 maja 

1955 r. papież 

Pius XII 

proklamował ten 

dzień świętem 

Józefa rzemieślnika, nadając w ten 

sposób religijne znaczenie 

świeckiemu, obchodzonemu na 

całym świecie od 1892 r., świętu 

pracy. 

 

Święty Józef jest jednym z 

najbardziej czczonych w Kościele 

świętych. Ewangelista Mateusz 

podaje, że pochodził z królewskiego 

rodu Dawida. Był prawym i dobrym 

człowiekiem. Ewangelia nazywa go 

"mężem sprawiedliwym", to znaczy 

prawdomównym, mądrym uczciwym 

i pracowitym. Charakterystyczne 

cechy św. Józefa to zawierzenie 

Bogu, pokora i służebność. W dniu 1 

maja Kościół akcentuje godność i 

znaczenie pracy, dając za 

przykład właśnie życie św. Józefa. 

Ewangelie określają go 

mianem tektōn (łac. faber), przez co 

rozumiano wyrobnika - rzemieślnika 

od naprawy narzędzi rolniczych, 

przedmiotów drewnianych itp. Były 

to więc prace związane z 

budownictwem, z robotą w drewnie i 

w żelazie. Józef wykonywał je na 

zamówienie i w ten sposób 

utrzymywał Najświętszą Rodzinę. 

Praca stała się też dla niego źródłem 

uświęcenia, ponieważ wykonywał ją 

rzetelnie, wypełniał cicho i pokornie 

jako zleconą sobie od Boga misję na 

ziemi. Spełniał ją zapatrzony w 

Jezusa i Maryję. Dla nich żył, dla 

nich się trudził, dla nich był gotów do 

najwyższych ofiar. W Polsce jest ok. 

270 świątyń pod wezwaniem św. 

Józefa, w tym kilkanaście - św. 

Józefa Robotnika. Jest też patronem 

naszej kaplicy w Czachówku. Święty 

Józef jest patronem licznych 

stowarzyszeń i zgromadzeń 

zakonnych noszących jego imię. To 

także patron cieśli, stolarzy, 

rzemieślników, inżynierów, grabarzy, 

wychowawców, podróżujących, 

wypędzonych, bezdomnych, 

umierających. Wzywany jest także w 

przypadku chorób oczu i w 

sytuacjach beznadziejnych, 

zwłaszcza braku dachu nad głową. 

Świętego Józefa jako patrona obrali 

sobie też polscy kapłani - więźniowie 

obozu koncentracyjnego w Dachau. 

Złożyli oni w 1945 roku przysięgę, że 

w przypadku oswobodzenia, co roku 

będą spotykać się w miejscu kultu 

świętego Józefa w Kaliszu, by mu 

dziękować za ocalenie. 

 /Niezależna pl./ 

 

 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1.   Dziś, 29 kwietnia obchodzimy Dzień 

Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II 
wojny światowej. Prosimy o uwzględnienie w 

modlitwach wiernych tej intencji.                                                         
2. We wtorek 1 maja wspomnienie św. Józefa 
Rzemieślnika. Msze św. w kościele w Sobikowie o 

godz. 10.00 i 18.00. Zapraszamy do modlitwy o 
godne owoce ludzkiej pracy. Tego dnia uroczystość 

odpustowa w kaplicy pw. św. Józefa Robotnika w 

Czachówku. Uroczysta Msza św. odpustowa 
odprawiona będzie o godz. 12.00. Po niej procesja 

odpustowa. Zapraszamy do licznego udziału w tej 

uroczystości.                                                                                                                        
3. We wtorek rozpoczynamy miesiąc maj. 

Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa majowe 
odprawiane w dni powszednie w Sobikowie 

codziennie o godz. 17.30. W niedzielę po Mszy św. o 

godz. 10.00. W kaplicy w Czachówku nabożeństwo o 
godz. 19.00. W środy poprzedza je Msza św.                                                                                                                                           
4. W czwartek Uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski. Porządek Mszy św. jak w 

niedzielę. Nie będzie jednak Mszy św. dla dzieci o 
godz. 13.15. Nabożeństwo Majowe odprawimy po 

Mszy św. o godz. 10.00. Dodatkowo o godz. 16.00 

odprawiona będzie Msza św. w Buczynowie przy 
figurze MB Królowej Polski.                                                                  
5. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 
miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o 

godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem. W 

Czachówku spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. z 
nabożeństwem majowym. Zachęcamy do udziału w 

tych nabożeństwach. Od godz. 9.30 pójdziemy z 

Komunią św. do chorych. W I Sobotę miesiąca o 
godz. 7.10 zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę 

św. o Niep. Sercu Maryi. Po Mszy Św. odbedzie się 

spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. Zachęcamy 
do udziału w tych nabożeństwach.                                                                                                                      

6. W nawiązaniu do ustaleń z 378. zebrania 

plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 
metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz 

udziela dyspensy od obowiązku zachowania 

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 
4 maja, w czasie tzw. długiego weekendu na terenie 

archidiecezji warszawskiej. Dyspensa jest udzielana 

ze względu na czas sprzyjający spotkaniom 
rodzinnym i towarzyskim, jakim jest majowy „dług 

weekend”, obejmujący w tym roku czas od 28 

kwietnia do 6 maja włącznie. Wiernych 
korzystających z dyspensy zachęca się, aby pomodlili 

się tego dnia w intencjach Ojca Świętego.                                                                                                                                    

7. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po 

Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo 
Eucharystyczne z procesją a po Mszy św. o 12.00 

spotkanie Kół Różańcowych i wymiana tajemnic 

różańcowych. Taca inwestycyjna przeznaczona 

będzie na pokrycie kosztów częściowego ogrodzenia 
działki parafialnej.                                                                                         

8. Bardzo prosimy o pomoc przy organizacji procesji 

podczas Odpustu parafialnego 8 maja strażaków OSP 
z terenu naszej parafii. Do feretronów prosimy:  

I- Koło Przyjaciół Radia Maryja i Parafialny Zespół 

Caritas, II – Koła Żywego Różańca z Cedrowic i 
Nowych Grobic, III – Młodzież bierzmowana. 

9.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                  

– Kamil Acewicz, kawaler z Góry Kalwarii i Anna 
Maria Skorupska, panna z Sobikowa, z par. tutejszej - 

zapowiedź druga.                                                                                                    

– Mateusz Dominik Wrona, kawaler z Sierzchowa w 
par. tutejszej i Klaudia Słomińska, panna z par. św. 

O. Pio w Warszawie - zapowiedź pierwsza.                                                                                                               

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                                                                        
10. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza 12 maja 

2018 r. na pielgrzymkę do Loretto. Wyjazd z 
Sobikowa ok. godz. 7.00. Przyjazd do Sobikowa ok. 

17.00-18.00. Cena: 40 zł -  Zapisy u p. Bogumiły 

Dusza. Szczegóły pielgrzymki podane są w 
specjalnym folderze dołączonym dziś do „Wieści 

Parafialnych” i na plakatach wywieszonych przed 

kościołem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny oraz bezpłatny numer 
„Niecodziennika“.  

 

ATRAKCYJNY WYPOCZYNEK Z 
KOŁEM PRZYJACIÓŁ RADIA 

MARYJA  NAD MORZEM – ROWY     
11 – 18 czerwiec 2018 r. 

Adresowany do seniorów, rodzin z 
dziećmi i innych chętnych. 

Zakwaterowanie w Ośrodku „Słowińska Perła” , 
wygodne 50 m dojście do morza, lekarz, sala gier, 
basen, ping-pong itp. 
Cena dla dorosłych 930 zł, dzieci do lat 3  - 150 zł., 
dzieci do lat 7 - 300 zł. i do lat 10 – 450 zł.  W cenie 
pakietu przejazd autokarem, wyżywienie (3 posiłki), 
pokoje z łazienkami, ubezpieczenie,  wycieczka do 
Ustki, skansenu w Klukach, Słupska, bankiet, ognisko. 
Możliwość zwiedzania Słowińskiego Parku 
Narodowego na rowerach. I Zaliczka 200 zł. II zaliczka 

w maju 200 zł;  dzieci  100 zł. Zapisy  u p. 
Bogumiły Dusza /tel. 664 743 764/.



Intencje Mszalne 29 IV 2018 – 06 V 2018 
 

Niedziela, 29.04.  

8.30 (Czachówek) + Marii i Józefa Kowalskich 

8.30 + zm. Ireny i Sylwestra Kolczyńskich 

10.00 + Joanny Winiarek w 6 rocz. śmierci                                   

10.00 + Jerzego Lewandowskiego i zm. cr. 

Lewandowskich i Widomskich                                                  

12.00 + Jerzego Wieczorkiewicza (im.), Romana i 

Józefy Wieczorkiewiczów                                                       

12.00 Dziękczynno-błagalna w int. Agnieszki i Marka 

Krawczyków w 25 rocz. ślubu                                               

13.15   O bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB 

dla Teresy i Piotra w 70 rocz. urodzin i 45 rocz. ślubu                                                                             

13.15 + Aleksandry i Jana Pawlaków, Władysławy i 

Władysława Pietrzaków i zm. cr. Pawlaków i Pietrzaków  

Poniedziałek 30.04.                                                                                                               

18.00 + Marzeny Jadwigi Tokaj w 30 dni po śmierci 

Wtorek, 01.05. 

10.00 + Zygmunta i Stanisława Głowackich, Stanisławy 

Jarosz (im.) i zm. cr. Głowackich i Jaroszów                          

12.00 (Czachówek) Int. Kółek Różańcowych 

18.00 + Władysława, Stanisławy, Cecylii, Elżbiety i 

Anny Lewandowskich  

Środa, 02.05 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian, + Stefana Odolińskiego w 39 rocz. śm. i 

zm. z rodz. Odolińskich i Kmieciaków 

19.00 (Czachówek)  int. wolna 

Czwartek, 03.05. 

8.30 (Czachówek) + Marianny Winiarek 
10.00 + Jerzego Majewskiego w 1 rocz. śmierci  

Nabożeństwo majowe 

12.00  + Edwarda Dobrowolskiego w 2 rocz. śmierci 

16.00 Msza św. w Buczynowie                                          

Piątek, 04.05.  

18.00  + Marianny, Bogusława, Radosława i Wacława 

Buraczyńskich, Bolesławy, Stanisława i Jana Kabalów, 

Genowefy Cholewa                                                   

19.00 (Czachówek) Int. wolna                                  

Sobota,05.05.  

7.10 Godzinki 

7.30  Aby chrześcijanie, również w trudnych i złożonych 

sytuacjach współczesnego społeczeństwa, 

niestrudzenie głosili swoim życiem, że 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem nadziei i 

pokoju – int. KPRM                                                                            

17.00 + Jana i Barbary Krawczyk, Stanisława i Zofii 

Konarzewskich, Jerzego Lipka                                                  

18.00 + Marianny i Franciszka Sobczak, Władysława 

Tokaja                                                                          

Niedziela, 06.05  

8.30 (Czachówek) + Krzysztofa Karalucha 
10.00 + Tadeusza Gawędy w 18 rocz. śm., Stanisława i                                   

 

Tweet od Papieża 

„Święty to człowiek rozmodlony, który 

potrzebuje kontaktu z Bogiem. Nie ma 

świętości bez modlitwy”. 

                                                              /Franciszek/ 
  

Władysława Gaweda, Stanisławy i Kazimierza Pielaszek, Jerzego Kur                             

10.00 + Michaliny i Stanisława Marszał, Zofii, Henryki i Antoniego 

Matysiaków, Andrzeja Otulaka                                                                       

12.00 + Zygmunta Klosa i zm. cr. Kłosów i Otulaków                                      

12.00  + Władysława i Wandy Marczak, Mariana i Krystyny Sobieraj, 

Barbary Sobieraj                                                                                                

13.15 + Heleny i Antoniego Chajęckich                                                            

13.15 + Władysława Marczaka w 22 rocz. śm. i Wandy Marczak 

                                                               Intencje spisano 27.04.2018                                                  

 

Refleksja na  

Piątą Niedzielę Wielkanocną 

To najpiękniejszy dialog w dziejach 

świata. Jezus oddaje nam swoją 

Matkę. Mamy Matkę. Od tej pory to 

Maryja, tak jak stoi przy krzyżu Jezusa, trwa także 

przy naszych codziennych krzyżach. Trwa też przy 

krzyżu Ojczyzny. My razem z Maryją mamy stanąć 

także obok krzyża Chrystusa bez kompromisu z 

duchem tego świata czy też jakiegoś lęku. 

Mamy Matkę. To piękny dar Jezusa dla nas. Matka to 
osoba, której zawdzięczamy niemal wszystko, przy 
niej czujemy się bezpiecznie. To osoba, która tworzy 
nasz dom. «Niewiasto, oto syn Twój»; «Oto Matka 
twoja». W ten dialog wpisuje się także nasze życie. 

/Mariusz Frukacz/ 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Trzeba się nad słowami Jezusa pochylić,  
« …beze Mnie nic nie możecie uczynić…», 

a jak się zachowujemy na co dzień, nawet gdy 

trwoga? 

Jak by na świecie dla ludzi nie było Boga. 

  Człowiek zajął miejsce przeznaczone dla Pana 

  tylko czy ta nasza droga dobrze wybrana?              
Kazimierz 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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